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BOLETIM DOMINICAL – 05/03/17 
Reflexões no Evangelho de Marcos 

   O primeiro de todos os mandamentos (Mc 12.28-34)  
       Presentes à disputa dos Saduceus com o Senhor Jesus  
sobre a ressureição estavam os Escribas, e um deles fez-
lhe a seguinte pergunta: “Qual o primeiro de todos os 
mandamentos?”. A pergunta com certeza tinha em vista o 
Decálogo. O Senhor Jesus respondeu para ele que o 
primeiro de todos os mandamentos era amar a Deus sobre 
todas as coisas e também disse que o segundo mais 
importante era amar ao próximo como a si mesmo.  
Concluindo a resposta Jesus disse que não havia 
mandamento maior do que esses dois. Satisfeito com o que 
ouviu, o escriba disse: “... Muito bem, Mestre, e com 
verdade disseste que há um só Deus e que não há outro 
além dele; e que amá-lo de todo o coração, e de todo o 
entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças e 
amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os 
holocaustos e sacrifícios” Mc 12.32,33. Diante da sábia 
resposta do escriba, o Senhor Jesus disse que ele não 
estava longe do reino de Deus. Esse foi o último embate 
que o Senhor Jesus teve em sua última semana. O que se 
segue é o Senhor fazendo perguntas a eles e esclarecendo 
dúvidas sobre si e as Escrituras. No que se refere ao 
Decálogo, o Senhor Jesus com a sua resposta o sintetizou 
em duas partes: os quatro primeiros mandamentos que 
tratam do relacionamento do homem com Deus foi 
sintetizado em amar a Deus sobre todas as coisas. Os seis 
restantes que tratam sobre o relacionamento do homem 
com o seu semelhante foi sintetizado em amar ao próximo 
como a si mesmo. Tratando-se do primeiro mandamento da 
síntese de Jesus, é bom lembrar que o amor a Deus deve 
vir primeiro do que o amor à família, aos negócios, às 
coisas, etc. Tratando-se do segundo, não devemos nos 
esquecer do dever de amar a todos indistintamente como a 
amamos a nós mesmos.        Pr. Eudes Lopes  Cavalcanti                 
       

       

                                                        

        ESCALA DE OBREIROS (MARÇO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE 

05 – Pr. Eudes; 12 – Miss. Marilene;  
19 – Pr. Walter; 26 – Asp. Dc. Fabiano 

CULTO DEVOCIONAL 
05 – Pr. Waldemar; 12 – Pr. Formiga;  

        19 – Dc. Josias; 26 – Pb. Emanuel 
                    MOCIDADE (SÁB) 

11 – Pr. Walter; 
18 – Asp. Dc. Fabiano; 25 – Pr. Formiga 

CULTO DA HORA NONA (QUA) 
08 – Adriana Félix; 15 – Claudeilsa;  

22–Marlene; 29–Iza Maria 
ESCALA DIÁC. HORA NONA (QUA) 

          (15,29) – Bosco; (08,22) – Meireles  
CONG. ROTA DO SOL (DOM) 
05 – Pr. Jedaías; 12 – Pb. Silas;  

19 – Pr. Jedaías; 26 – Pr. Walter  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

05 – Pb. Emanuel; 12 – Pr. Samuel;  
19 – Pb. Saul; 26 – Dc. Josias 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
05 – Pr. Samuel; 12 – Pr. Waldemar;  

19 – Dc. Francisco; 26 – Pb. Silas 
ESCALA OBREIROS TERÇA-FEIRA 
Responsabilidade Pastor da Igreja 

CASA DE ACOLHIDA 
18 – Pr. Waldemar; 25 – Pr. Jedaías 

ESCALA DLOV 
05 – Conjunto Coral 

12 – Conjunto Ebenézer 
19 – Conjunto Ebenézer 

26 – Cantores Solo 
ESCALA DE DIÁCONOS 

Hoje à noite: Fabiano/Bruno 
Terça – Marconi 

LEGENDA: (D) Dirigente; (P) Preletor 
 

  

 

 

  

 

 
    

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

           
         CALENDÁRIO DE EVENTOS (MAR/ABR) 
12/03 – Dia Internacional da Mulher; 14 a 16/03 - Concilio 
Regional ALIANÇA (CGE); 18/03 – intercâmbio UAC`s 
(3IEC/JPA) 19/03 – Dia do DERP; 26/03 – Domingo 
Missionário. 01/04 – Encontro de Mulheres Congregacionais 
(IEC/CGE); 14/04 – Manhã de Jejum e Oração; 15/04 – 
Intercâmbio UAC`s (Bancários); 21/04 – Manhã de Jejum e 
Oração; 22/04 – Avanço Missionário (a definir); 23/04 – 
Aniversário Conjunto Ebenézer; 28/04 – Programação DLOV. 
                     ANIVERSARIANTES DE MARÇO 
01-Marizete Florêncio, 03-Nathália Késsia, 03-Matheus da 
Silva, 04-Ederaldo José (E. Sátiro), 04-Amanda Saionara, 
05-Karoline da Costa (R. do Sol), 05-João Pedro (neto 
Josefa Porfírio), 5-Mª Nazaré de Sousa, 07-Silvana Maurício, 
07-Isa Nery, 07-Pb. José Diniz, 08-Luma Gabriele, 08-Márcia 
Firmino, 08-Sérgio Sebastião, 09-Analice dos Santos, 09-
Vanda L. Cavalcanti (E. Sátiro), 09 Darlene Monteiro, 09-
Marcos Victor, 09-Joyce Cristina (neta Fátima Rodrigues),  
10-Normandelha de Souza (R. do Sol), 10-Pb. Emanuel 
Felinto, 12-Beatriz Porfírio (neta Josefa Porfírio), 13-Josilane 
Alves (R. do Sol), 15-Wesley Vitor (R. Do Sol), 15-Marluce 
Gomes, 15-Lígia Keila, 17-Armando Diniz (R. do Sol), 17-Mª 
Amélia Barbosa (R. do Sol), 19-Tiago Antônio, 20-Aneilde 
Silvestre 20-Liliane Liger,  20-Mª Walkiria, 20-Pb. Silas Luiz, 
20-Dc. Francisco de Assis (J. Américo), 21-Levi Ancelmo, 21-
João Victor (R. do Sol), 22-Crislaine Ferreira (E. Sátiro), 23-
Rosilene da Silva, 27-Lúcia Diniz, 27-Pedro Henrique (neto 
de Célia), 27-Jonatas Lima (filho/Jedaías), 28-Sandro Rikelce 
(E. Sátiro) e 29-Renata Araújo. 
 

 

VALORIZE A SUA IGREJA, FREQUENTE-A E 
CONTRIBUA PARA O SEU CRESCIMENTO.  

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 

Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“Prega a palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, 

repreende, exorta com toda a 

longanimidade e doutrina” 2 Tm 4.2 

A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 

 

http://www.radiocpadfm.com.br/


 

 

       LEITURA BIBLICA – 1 Co 11.23-33      
                  
                 A CELEBRAÇÃO DA CEIA 
23 - Porque eu recebi do Senhor o que também 
vos ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que 
foi traído, tomou o pão; 24 - e, tendo dado graças, 
o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo 
que é partido por vós; fazei isto em memória de 
mim. 25 - Semelhantemente também, depois de 
cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o 
Novo Testamento no meu sangue; fazei isto, todas 
as vezes que beberdes, em memória de mim. 26 - 
Porque, todas as vezes que comerdes este pão e 
beberdes este cálice, anunciais a morte do 
Senhor, até que venha. 27 - Portanto, qualquer 
que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, 
indignamente, será culpado do corpo e do sangue 
do Senhor. 28 - Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste 
cálice. 29 - Porque o que come e bebe 
indignamente come e bebe para sua própria 
condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 
30 - Por causa disso, há entre vós muitos fracos e 
doentes e muitos que dormem. 31 - Porque, se 
nós nos julgássemos a nós mesmos, não 
seríamos julgados. 32 - Mas, quando somos 
julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para 
não sermos condenados com o mundo. 
33 - Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais 
para comer, esperai uns pelos outros.  

@@@@@@ 
 

PROXIMO DOMINGO – DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL À NOITE NA 

IGREJA. PRELETORA: MISS. MARILENE, da ICBESSA. 
NÃO PERCAM!   

  
 

 CRISTO NA BÍBLIA (Pr. Eudes) 
CRISTO NOS PROFETAS - INTRODUÇÃO 

Deus, segundo a Bíblia, é um ser transcendente, que habita 
num lugar inacessível, não pode ser compreendido pelo ser 
humano dado ao seu fulgor e a sua glória, mas também é 
um ser imanente, interage com a sua criação. Nessa 
interação aprouve a Ele por graça e misericórdia se  revelar 
a si mesmo através das coisas criadas e principalmente 
através das Sagradas Escrituras, sendo os profetas um dos 
instrumentos dessa revelação. “Havendo Deus, antigamente, 
falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos 
profetas...” Hb 1.1.   Os profetas se dividem em profetas da 
palavra e profetas da escrita. Os profetas da escrita 
escreveram os livros canônicos, os outros não. Dezesseis 
foram os profetas escritores (Jeremias escreveu dois livros). 
O primeiro profeta de que se tem noticia foi Enoque, o 
sétimo depois de Adão, citado por Judas em seu livro no 
Novo Testamento. Ele falou da segunda vinda do Senhor 
Jesus. “E destes profetizou também Enoque, o sétimo 
depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com 
milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e 
condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas 
obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas 
as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra 
ele” Jd 14,15. O ultimo profeta foi João Batista, cessando aí 
a atividade profética do Antigo Testamento. “A lei e os 
profetas duraram até João” (Lc 16.16). Os profetas como 
porta-vozes de Deus falaram sobre o Messias vindouro 
desde tempos remotos. “E nos levantou uma salvação 
poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca 
dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo” Lc 
1.69,70. O Senhor Jesus que falou de Si mesmo foi um 
profeta especial semelhante a Moisés, que estava 
profetizado em Dt 18.15-19. Todos os profetas escritores 
direta ou indiretamente falaram sobre o Messias vindouro. “E 
ele lhes disse: Ó néscios e tardos de coração para crer tudo 
o que os profetas disseram! Porventura, não convinha que o 
Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, 
começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-
lhes o que dele se achava em todas as Escrituras”. Lc 24.25-
27. (Veja ainda Lc 24.44). Convém atentar para a mensagem 
profética e o que ela diz acerca do Bendito Salvador.  

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite iremos 
celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos irmãos 
que o Senhor Jesus ordenou que a Sua igreja fizesse 
essa celebração em memória dele. “Fazei isto em 
memória de mim”. A irmã Raquel Bezerra, diretora do 
DLOV, fica com a responsabilidade de ministrar o 
louvor no intervalo da distribuição dos elementos da 
Ceia. Assim sendo, com um coração agradecido 
subamos a Casa do Senhor para essa que é uma 
das mais importantes reuniões da Igreja.  
SEMANA DE ORAÇÃO (06 a 10): 
Dirigentes/Preletores: Seg – Pb. Léo/Pr. Samuel; Ter 
– Pr. Eudes/Pr. Eudes; Qua – Adeilda/Adriana Felix; 
Qui – Adriana Meireles/Pr. Walter; Sex – Pb. Silas/Pr. 
Waldemar. “Orai sem cessar”. 
RETIRO ESPIRITUAL: foi uma bênção o Retiro 
Espiritual da nossa Igreja realizado nos dias 25 e 26 
de fevereiro. Deus em tudo abençoou o evento. 
Tivemos ótimos momentos de louvor e adoração ao 
Senhor, de estudo bíblico e de confraternização com 
os almoços de domingo e segunda-feira. 
Agradecemos aos dirigentes dos cultos, aos 
preletores, aos cantores solo, aos conjuntos e ao 
pessoal da cozinha que preparou os dois almoços. 
Agradecemos ainda ao Asp, Dc. Fabiano pela 
filmagem dos cultos do Retiro. Deus a todos 
recompense. 
CAMISAS: iremos providenciar camisas de malha 
com logomarca da nossa igreja e com dizeres “Eu 
Amo a minha Igreja”. Quem se interessar procure 
Aneilde e dê o número do manequim. Cada camisa 
custará R$ 15,00 (branca) R$ 18,00 (colorida). 
ATIVIDADES EVANGELÍSTICAS NO GEISEL: no 
próximo sábado, a partir das 15h, a Secretaria de 
Missões programou uma atividade na Praça do 
Geisel, onde serão distribuídos folhetos e outras 
atividades visando à pregação do Evangelho.   
TERÇAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 19.30h, CULTO DE 

ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO. NÃO PERCAM! 

 
 


